
ओ३म.्. 
संस्कृत भाषाको महानता एवं उपयोगिता। 

 

 

 

 

 

संस्कृतमा १७०० धात,ु ७० प्रत्यय र ८० उपसिग छन।् ययनको योिबाट जनु शब्दहरु 
बन्दछन,् गतनको संख्या २७ लाख २० हजार हनु्छ। यदद दईु शब्दबाट बनेका सामागसक 
शब्दहरुलाई जोड्ने हो भने ययनको संख्या लिभि ७६९ करोड हनु्छ। संस्कृत सयृि-उत्पत्तिको 
प्रथम सबभन्दा प्राचीन भाषा हो र सबभन्दा वैज्ञागनक भाषा पगन हो। यसका सकारात्मक तरंिहरुका 
कारणले िदाग नै धेरै भन्दा धेरै श्लोकहरु संस्कृतमा छन।् नेपालका स्वनामधन्य यवद्वानहरु र 
तथाकगथत ्कत्तननिहरुले संस्कृत भाषालाई सभ्यता यवरोधी र यवज्ञान यवरोधी भनेर नेपालको यवकाशमा 
प्रमखु वाधक मानेर यसलाई मेटाउन न्वारन देत्तखको बल लिाउँदैछन ् र हामी पगन संस्कृत देत्तख 
यवमखु हुँदैछौं तर यवदेशमा संस्कृत प्रगत रुझान बढ्दैछ। 

 ब्रह्माण्डमा सवगत्र िगत नै िगत छ। िगत हनुाको कारणले ध्वगन प्रकट हनु्छ । ध्वगनबाट 
शब्द पररलत्तित हनु्छन ् र शब्दहरुबाट भाषाको गनमागण हनु्छ। आज संसारमा अनेकौं भाषाहरु 
प्रचगलत छन।् तर यय सबको काल गनत्तित छ। कुनै सय, कुनै पाँच सय वषग, कुनै एक-दईु हजार 
वषग अत्ति जन्मेका हनु।् साथै यी गभन्न गभन्न भाषाहरुको जन्म हनुे बेलामा अन्य भाषाहरुको अत्तस्तत्व 
पगन गथयो। अतः पूवगबाट नै भाषाको ज्ञान भएको हनुाले कुनै नयाँ भाषालाई जन्म ददन ु अगधक 



कदिनताको कायग हैन। तर पगन साधारण मनषु्य द्वारा साधारण रीगतले गबना कुनै वैज्ञागनक आधार 
गनमागण िररएका यी सबै भाषाहरुमा भाषाित तथा व्याकरणित दोष देत्तखन्छन।् यी सबै भाषाहरु पूणग 
शदु्धता, स्पिता एवं वैज्ञागनकताको कसौटीमा राख्दा खोटा सायवत हनु्छन।् यकनयक यी केवल 
एकअकागको भाव बझु्न-ेबझुाउने साधन मात्र र कुनै उदे्दश्य गबना तथा कुनै सूक्ष्म वैज्ञागनक त्तचंतन 
गबना बनाइएका भाषा हनु।् तर मनषु्य उत्पत्तिको आरंगभक कालमा धरतीमा कुनै अन्य भाषाको 
अत्तस्तत्व नै गथएन। 

यो कुरो सोंच्न लायक छ यक कसरर भाषाको गनमागण संभव भयो होला? 

शब्दको आधार ध्वगन हो, जब ध्वगन थीयो भने स्वाभायवक नै हो शब्द पगन गथयो। तर व्यक्त 
भएका गथएनन,् अथागत ययनको ज्ञान गथएन। 

उदाहरणाथग- कसैले भने्न िदगछन यक अत्तननको आयवष्कार फलानो समयमा भयो। 
के त्यसभन्दा पयहले अत्तनन गथएन र? अत्तनन त धरतीको जन्म हुँदा देत्तख नै छ, तर यसको 

ज्ञान गनत्तित समयमा भयो। यस्तै िरर शब्द र ध्वगन पगन गथए तर गतनको ज्ञान गथएन। तब गत 
प्राचीन ऋयषहरुले मनषु्य जीवनको आत्तत्मक एवं लौयकक उन्नगत एवं यवकासमा शब्दको महत्व र 
शब्दको अमरताको िंभीर आकलन िरे। उनीहरुले एकाग्रत्तचि भएर ध्वानपूवगक, पटक-पटक 
मखुबाट अलि-अलि प्रकारका ध्वगनहरु उच्चाररत िरे र ययह जान्नको लागि प्रयासरत रहे यक मखु-
यववरको कुन चाइ सूक्ष्म अंिबाट, कसरर र कहाँबाट ध्वगनले जन्म गलइरहेको छ। तत्पिात 
गनरंतरको अथक प्रयास कै फलस्वरूप उनीहरुले पररपूणग, पूणग शदु्ध, स्पि एवं अननुाद िमताले यकु्त 
ध्वगनहरुलाई नै भाषाको रूपमा चनु।े  

सूयगको एकागतरबाट ९ रत्तश्महरु गनस्कन्छन ् र सूयगको चारै गतरबाट ९/९ गभन्न गभन्न 
रत्तश्महरु गनस्कनाले कुल ३६ रत्तश्महरुको ध्वगनमा संस्कृतका ३६ स्वर बने र यी ३६ रत्तश्महरु 
आि वसहुरु संि िोयकनाले ७२ प्रकारका ध्वगन उत्पन्न हनु्छन।् जसबाट संस्कृतका ७२ व्यंजन 
बने। यस प्रकार ब्रह्माण्डबाट गनस्कने कुल १०८ ध्वगनहरुमा नै संस्कृतको वणगमाला आधाररत छ। 
ब्रह्माण्डका यी ध्वगनहरुको रहस्यको ज्ञान हामीलाई वेदबाट प्राप्त हनु्छ। यीनै ध्वगनहरुलाई आधगुनक 
यवज्ञान तथा नासाले पगन स्वीकार िरेको छ। जसबाट यो स्पि हनु्छ यक प्राचीन ऋयष मगुनहरुलाई 
यी ध्वगनहरुको ज्ञान गथयो र ययनै ध्वगनहरुको आधारमा उनीहरुले पूणगशदु्ध भाषालाई अगभव्यक्त 
िरे। अतः प्राचीनतम आयग-भाषा जनु ब्रह्माण्डीय संिीत थीयो त्यसको नाम "संस्कृत" भयो। 
संस्कृत – संस ्+ कृत ्अथागत श्वासबाट गनगमगत एवं स्वयं कृत, जनु ऋयषहरुले ध्यान लिाउनाले तथा 
परस्पर-सनपकग बाट अगभव्यक्त भयो। 
  

कालान्तरमा महयषग पात्तणनीले गनयगमत व्याकरण द्वारा संस्कृतलाई पररष्कृत एवं सवगनय 
प्रयोिमा आउन योनय रूप प्रदान िरे। पात्तणनीय व्याकरण नै संस्कृतको प्राचीनतम एवं सवगशे्रष्ठ 
व्याकरण हो। ददव्य एवं दैवीय िणुहरुले यकु्त, अगतपररष्कृत, परमात्तजगत, सवागगधक व्यवत्तस्थत, अलंकृत 



सौन्दयगले यकु्त, पूणग समदृ्ध तथा सनपन्न, पूणग वैज्ञागनक देववाणी संस्कृत – मनषु्यको आत्मचेतनालाई 
जाितृ िने, सात्तत्वकतामा वयृद्ध, बयुद्ध एवं आत्मबल प्रदान िने सनपूणग यवश्वको सवगशे्रष्ठ भाषा हो। 
अन्य सबै भाषामा अनेकौं त्रयुट छन ् तर संस्कृत भाषामा कुनै पगन प्रकारको त्रयुट छैन। यसको 
उच्चारणको शदु्धता यगत सरुत्तित रात्तखएको छ यक सहस्त्र वषग देत्तख आजसनम वैददक मन्त्रहरुको 
ध्वगन एवं मात्राहरुमा कुनै यकगसमको पािभेद भएको छैन र यो केवल हामीले मात्र भगनरहेका 
छैनौं। यवश्वका समस्त आधगुनक यवद्वान र भाषायवदहरुले पगन एक स्वरमा संस्कृतलाई पूणग वैज्ञागनक 
एवं सवगशे्रष्ठ मानेका छन।् 

 
संस्कृतको सवोिम शब्द-यवन्यास यतु्तक्त, ित्तणत तथा  कंप्यूटर आददको स्तरमा नासा लिायत 

अन्य सबै वैज्ञागनक तथा भाषायवद संस्थाहरुले पगन यस भाषालाई एकमात्र वैज्ञागनक भाषा मान्दै 
यसको अध्ययन तथा अनसुन्धान आरंभ िरेका छन ् र भयवष्यमा भाषा-क्ांगतको माध्यमले आउन े
समय संस्कृतको हनुे भनकेा छन।् अतः अंग्रजेी बोल्नमा नै िूलो िौरव अनभुव िने, “अथग न बथग 
िोयवन्द िाई” भने झैं अंग्रजेीमा चटर-्पटर ्िरेर िबु्बारा फुत्तल्लए सरह ढुकुरे छागत फुलाउने केयह 
टाई-सटेु महाशयहरु जसले संस्कृतमा दोष गनकाल्छन,् गतनीहरुले अंग्रजेी दासताको दलदल बाट 
बाहीर गनस्केर संस्कृतको वैज्ञागनकता एवं संस्कृतको यवषयमा यवश्वका समस्त यवद्वानहरुको मत पगन  
जानु्न आवश्यक छ। 

आफ्नो प्रसंशा िराउनका लागि “नासा” भने्न संस्था हामीले स्थापना िरेका हैनौं। त्तशरमा 
नेपाली टोपी र िाँटीमा टाई झनु्याउने लाल-बझुक्कड स्वनामधन्यहरुहो..! नासाको वेबसाईटमा िएर 
संस्कृतको महत्व के छ भने्न कुरो पढ, अवित अवश्य हनुेछ। 
 गनकै्क लाजमदो कुरो हो यक नेपाली भगूममा यस्ता-यस्ता झारपात जानदैछन ्जसलाई अमतृमयी 
वाणी संस्कृतमा दोष तथा यवदेशी भाषामा िणु नै िणु नजर आउने िदगछ, त्यो पगन तब जब 
यवदेशीहरुले संस्कृतलाई सवगशे्रष्ठ मान्दैछन।् 
 अतः जब हागम आफ्ना बाल-बागलकाहरुलाई अन्य नामै नसनुेका तथा जीवनमा कुनै काम 
पगन नलानन े यवषय पढाउन सक्छौं भने आफ्नो सनवयृद्धको पयहचान संस्कृत पढाउनमा कुनै संकोच 
िनुग हुँदैन। देश यवदेशमा भएका कैयौं शोध तथा अनसुन्धान अनसुार संस्कृतले मानव मत्तस्तष्कलाई 
गनकै्क तीव्र िदगछ जसबाट अन्य भाषा तथा यवषयहरुलाई सनझनमा गनकै्क सरलता हनु्छ। साथै यसले 
सत्विणुमा वयृद्ध िदै नैगतक बल एवं चररत्रलाई पगन सात्तत्वक बनाउँछ। अतः सबैले यथायोनय 
संस्कृत अध्ययन-अध्यापन िनुग-िराउन ुपदगछ। 
 आज संसारमा लिभि ६९०० जगत भाषाहरुको प्रयोि िररन्छ। तर के तपाइले कयहले 
सोंच्न ुभएको छ यक यी समस्त भाषाहरुको जननी को हो? अथागत ् यी भाषा जन्मन ुभन्दा पयहले 
संसारमा कुन भाषा प्रचगलत गथयो? जानु्न भएको छैन पगन केयह छैन, आज यहाँ तपाइँलाई संसारको 
सबभन्दा परुानो भाषाको बारेमा यवस्ततृ जानकारी ददइनेछ। 



 
संसारको सबभन्दा परुानो भाषा अथागत ्समस्त भाषाहरुको जननी हो- संस्कृत भाषा। आउनसु ्

जानौं संस्कृत भाषाको महत्व:-  
 संस्कृत भाषाका यवगभन्न स्वर एवं व्यंजनहरुका यवत्तशि उच्चारण स्थान हनुकुा साथ प्रत्येक 

स्वर एवं व्यंजनको उच्चारण व्यत्तक्तका सात ऊजाग चक्हरु मध्ये एक या एक भन्दा अगधक 
चक्हरुलाई गननन प्रकारले प्रभायवत िरेर गतनलाई यक्याशील र उजीकृत िदगछ:- 
मूलाधार चक्– स्वर: 'अ' एवं “क” विगको उच्चारणले मूलाधार चक्मा प्रभाव पारेर उसलाई 
यक्याशील एवं सयक्य िदगछ। 

स्वागधष्ठान चक्-स्वर: 'इ' तथा “च” विगको उच्चारणले स्वागधष्ठान चक्लाई उजीकृत िदगछ। 

मत्तणपूरक चक्-स्वर: 'ऋ' तथा “ट” विगको उच्चारणले मत्तणपूरक चक्लाई सयक्य एवं उजीकृत 
िदगछ। 

अनाहत चक्-स्वर: 'ल'ृ तथा “त” विगको उच्चारणले अनाहत चक्लाई प्रभायवत िरेर त्यसलाई 
उजीकृत एवं सयक्य िदगछ। 

यवशयुद्ध चक्-स्वर: 'उ' तथा “प” विगको उच्चारणले यवशयुद्ध चक्लाई प्रभायवत िरेर त्यसलाई सयक्य 
िदगछ। 

आज्ञा चक्-स्वर: “ईषत”् तथा “स्पिृ” विगको उच्चारणले मखु्य रूपले आज्ञा चक् एवं अन्य 
चक्हरुलाई सयक्यता प्रदान िदगछ। 

सहस्त्राधार चक्-स्वर: “ईषत”् तथा “यववतृ” विगको उच्चारणले मखु्य रूपले सहस्त्राधार चक् एवं 
अन्य चक्हरुलाई सयक्य िदगछ। 
 यस प्रकार देवनािरी गलयपका प्रत्येक स्वर एवं व्यंजनको उच्चारणले व्यत्तक्तका कुनै न कुनै 
उजाग-चक्लाई सयक्य िरेर व्यत्तक्तको चेतना स्तर अगभवयृद्ध िदगछ। वस्ततुः संस्कृत भाषाका प्रत्येक 
शब्दहरु यस प्रकारले संरत्तचत (design) िररएको छ यक यसका स्वर एवं व्यंजनहरुको गमश्रण 
(combination)को उच्चारण िदाग यसले हाम्रो यवत्तशि ऊजाग चक्हरुलाई प्रभायवत िरोस।् प्रत्येक 
शब्द स्वर एवं व्यंजनहरुको यवत्तशि संरचना हो जसको प्रभाव व्यत्तक्तको चेतनामा स्पि पररलत्तित 
हनु्छ। त्यसैले भगनएको छ यक हामीले शदु्ध उच्चारणका साथ-साथ गनकै्क सोंच-यवचार िरेर मात्र 
बोल्न ु पछग। शब्दहरुमा यवशेष शत्तक्त हनु्छ जसको दरुूपयोि एवं सदपुयोिले स्वयंमा या अरुमा 
नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पादगछ। शब्दहरुको प्रयोिबाट नै व्यत्तक्तको 
स्वभाव, आचरण, व्यवहार एवं व्यत्तक्तत्व गनधागररत हनु्छ। 
 उदाहरणाथग जब 'राम' शब्दको उच्चारण िदाग हाम्रो अनाहत चक् (जसलाई ह्रदय चक् पगन 
भगनन्छ) सयक्य भएर उजीकृत हनु्छ। 'कृष्ण'को उच्चारणले मत्तणपूरक चक् (नागभ चक्) सयक्य 
िदगछ। ”ओ३म”् को उच्चारणले शरीरका समस्त चक्हरु सयक्य तथा उत्तजगकृत हनु्छन।् 
  



वैददक मंत्रहरुलाई हाम्रा मनीयषहरुले ययह आधारमा यवकगसत िरेका छन।् प्रत्येक मन्त्र 
स्वर एवं व्यंजनहरुको एक यवत्तशि संरचना हो। ययनको गनधागररत प्रयक्या अनसुार शदु्ध उच्चारणले 
ऊजाग चक्हरुलाई सयक्य िनुगका साथै मत्तष्तष्कको चेतनालाई पगन उच्चीकृत िदगछ। उच्चीकृत 
चेतनाका साथ व्यत्तक्तले यवत्तशिता प्राप्त िदगछ र उसले भनेका कुराहरु अटल हनुकुा साथ-साथ 
अवश्यनभावी पगन हनु्छन।् शायद आशीवागद एवं श्राप ददने आधार पगन यही हनु सक्छ। संस्कृत 
भाषाको वैज्ञागनकता एवं साथगकता यसरर स्वयं गसद्ध छ। 

  
शास्त्रीय संिीतका सात स्वर हाम्रा शरीरका सातै उजाग चक्हरु संि जोगडएका छन।् 

प्रत्येकको उच्चारणले सनबंगधत उजाग-चक्लाई यक्याशील िदगछ। शास्त्रीय राि यस प्रकारले 
यवकगसत िररएको छ जसबाट गतनको उच्चारण र िायनले यवत्तशि उजाग चक्हरुलाई सयक्य िरेर 
चेतना स्तरलाई उच्चीकृत िरोस।् प्रत्येक राि मनषु्यको चेतनालाई यवत्तशि प्रकारले उच्चीकृत िने 
सूत्र हो। ययनको सही अभ्यासले व्यत्तक्त असीगमत ऊजागवान बन्दछ। 

  
संस्कृत केवल स्वयवकगसत भाषा हैन, यो संस्काररत भाषा हो। त्यसैले यसको नाम संस्कृत 

भएको हो। संस्कृतलाई संस्काररत िने पगन कुनै साधारण भाषायवद् नभएर महयषग पात्तणगन; महयषग 
कात्याययगन र योि शास्त्रका प्रणेता महयषग पतंजगल हनु।् यी तीन महयषगहरुले गनकै कुशलता पूवगक 
योिका यक्याहरुलाई भाषामा समायवि िरेका छन।् यही नै यस भाषाको रहस्य हो। जसरर साधारण 
यकगसमले पाकेको दाललाई शधु्द िीउमा जीरा, मेथी, लहसनु, र हीिं फुरायेर झागनन्छ भन े
त्यसलाई संस्काररत दाल भगनन्छ। िीउ, जीरा, लहसनु, मेथी र  हीिं आदद सब महत्वपूणग औषगध 
हनु।् ययनले हाम्रो शरीरका सबै यवकारहरुलाई बायहर गनकालेर पाचन संस्थानलाई दरुुस्त िदगछन।् 
दाल खान े व्यत्तक्तलाई यो थाहा नै हुँदैन यक उसले कुनै कटु औषगध पगन खाँदैछ; र अनायास नै 
आनन्दका साथ दाल खाँदा खाँदै यी औषगधहरुको लाभ पगन गलन्छ। िीक ययह कुरो संस्काररत 
भाषा संस्कृतका साथ सटीक ढंिले गमल्छ। जनु भेद साधारण दाल र संस्काररत दालमा हनु्छ, 
त्यस्तै भेद अन्य भाषाहरु र संस्कृत भाषाका बीचमा छ। 

  
संस्कृत भाषामा भएको त्यस्तो औषधीय तत्व के हो? यो कुरो यवश्वका समस्त भाषाहरुको 

संस्कृत भाषाका साथ् तलुनात्मक अध्ययन िनागले नै स्पि हनु्छ। संस्कृत भाषाका चार महत्वपूणग 
यवशेषताहरु छन:्- 
 
१. अनसु्वार (अं ) र यवसिग (अ:):- संस्कृत भाषाको सबभन्दा महत्वपूणग र लाभदायक व्यवस्था हो- 
अनसु्वार र यवसिग। पतु्तल्लंिका अगधकांश शब्द यवसिागन्त हनु्छन,् जस्तै- राम: बालक: हरर: भान:ु 
आदद। नपुंसक गलंिका अगधकांश शब्द अनसु्वारान्त हनु्छन,् जस्तै- जलं, वनं, फलं, पषु्पं आदद। 



  यवसिगको उच्चारण र कपालभागत प्राणायाम दवैुमा श्वासलाई बायहर फागलन्छ। अथागत ्जगत 
पटक यवसिगको उच्चारण िररन्छ, त्यगत पटक कपालभागत प्रणायाम अनायास नै हनु्छ। जनु लाभ 
कपालभागत प्रणायामबाट हनु्छ, त्यो लाभ केवल संस्कृतको यवसिग उच्चारणबाट प्राप्त हनु सक्छ। 
त्यसैिरर अनसु्वारको उच्चारण र भ्रामरी प्राणायाम एकै यक्या हनु।् भ्रामरी प्राणायाममा श्वासलाई 
नागसका द्वारा छोड्दै भमराको झैं िुंजन िनुग पने हनु्छ र अनसु्वारको उच्चारणमा पगन यही यक्या 
हनु्छ। अत: जगत पटक अनसु्वारको उच्चारण हनु्छ, त्यगत पटक नै भ्रामरी प्राणायाम स्वत: हनु्छ। 
जस्तै- नेपालीको एक वाक्य- "रामले फल खान्छ" यसलाई संस्कृतमा बोल्दा- "राम: फलं खादगत" 
= रामले फल खान्छ भन्नाले काम त चल्छ तर राम: फलं खादगत भन्दा अनसु्वार र यवसिग रूपी 
दईु प्राणायाम एक साथ् हुँदैछन।् यही संस्कृत भाषाको रहस्य हो। संस्कृत भाषामा एउटा पगन 
वाक्य यस्तो हुँदैन जसमा अनसु्वार र यवसिग नभएको होस।् अत: यो भन्न सयकन्छ यक संस्कृत 
बोल्न ुभनेको यहंड-डुल िदाग िदै योि साधना िनुग हो। 

 

२. शब्द-रूप:- संस्कृतको दोस्रो यवशेषता हो शब्द रूप। यवश्वका सबै भाषाहरुमा एक शब्दको एक 
मात्र रूप हनु्छ। तर संस्कृतमा प्रत्येक शब्दका २५ रूप हनु्छन।् जस्तै- “राम” शब्दको 
गनननानसुारका २५ रूप बन्छन ् - रम ् (मूल धात)ु, राम: रामौ रामा:; रामं रामौ रामान;् रामेण 
रामाभ्यां रामै:; रामाय रामाभ्यां रामेभ्य:; रामत ्रामाभ्यां रामेभ्य:; रामस्य रामयो: रामाणां; रामे रामयो: 
रामेष;ु हे राम ! हेरामौ ! हे रामा:। यी २५ रूपहरुले सांख्य दशगनका २५ तत्वहरुको प्रगतगनगधत्व 
िदगछन।् 
 जसरर पच्चीस तत्वहरुको ज्ञानले समस्त सयृिको ज्ञान प्राप्त हनु्छ, त्यस्तै संस्कृतका पच्चीस 
रूपहरुको प्रयोि िनागले आत्म सािात्कार हनु्छ र यी २५ तत्वहरुको शत्तक्त संस्कृतज्ञलाई प्राप्त हनु 
थाल्छ। सांख्य दशगनका २५ तत्व गनननानसुार छन:्- आत्मा (परुुष), चार अंत:करण (मन, बयुद्ध 
त्तचि अहंकार), पाँच ज्ञानेत्तन्ियहरु (नागसका, त्तजह्वा, नेत्र, त्वचा, कणग), पाँच कमेत्तन्ियहरु (पाद, हस्त, 
उपस्थ, पाय,ु वाक्) पाँच तन्मात्राहरु (िन्ध, रस, रूप, स्पशग, शब्द) पाँच  महाभतू (पथृ्वी, जल, 
अत्तनन, वाय,ु आकाश)। 

 

 ३. दद्ववचन:- संस्कृत भाषाको तेस्रो यवशेषता हो- दद्ववचन। सबै भाषामा एक वचन र बहवुचन हनु्छ 
तर संस्कृतमा दद्ववचन अगतररक्त हनु्छ। यसमा ध्यान ददने हो भने हामीले पाउनेछौं यक यो दद्ववचन 
अगतनै उपयोिी र लाभप्रद छ। जस्तै:- “राम” शब्दको दद्ववचनमा गननन रूप बन्छन ् - 
रामौ , रामाभ्यां र रामयो:। यी तीन शब्दहरुको उच्चारण िनागले योिका क्मश: मूलबन्ध ,उयियान 
बन्ध र जालन्धर बन्ध लानछन,् जनु अगत नै महत्वपूणग यक्या हो। 

 



 ४. सत्तन्ध:- संस्कृत भाषाको सबभन्दा महत्वपूणग यवशेषता हो - सत्तन्ध। संस्कृतमा जब दईु शब्द 
नत्तजक आउँछन ्तब त्यहा ँसत्तन्ध हनुाले स्वरूप र उच्चारण बदगलन्छ। उक्त बदगलएको उच्चारणमा 
त्तजह्वा आददलाई केयह यवशषे प्रयत्न िनुग पदगछ। यस्ता सबै प्रयत्न एक्यूप्रशेर त्तचयकत्सा पद्धगतका प्रयोि 
हनु।् "इगत अहं जानागम" यस वाक्यलाई चार प्रकारले बोल्न सयकन्छ र हरेक उच्चारणमा वाक् 
इत्तन्ियलाई यवशेष प्रयत्न िनुग पने हनु्छ। 

यथा:- १- इत्यहं जानागम। २- अहगमगत जानागम। ३ जानानयहगमगत । ४ जानामीत्यहम।् यी सबै 
उच्चारणहरुमा यवशेष आभ्यंतर प्रयत्न हनुाले एक्यूप्रशेर त्तचयकत्सा पद्धगतको सीधा प्रयोि अनायास नै 
हनु्छ। जसको फलस्वरूप मन बयुद्ध सयहत समस्त शरीर पूणग स्वस्थ एवं नीरोिी हनु्छ। यीनै समस्त 
तथ्यहरुबाट यो गसद्ध हनु्छ यक संस्कृत भाषा केवल यवचार आदान-प्रदान िने माध्यम मात्र नभएर 
मनषु्यको सनपूणग यवकासको कँुत्तज हो। यो त्यो भाषा हो, जसको उच्चारण िनागले मात्र व्यत्तक्तको 
कल्याण हनु सक्छ। त्यसैले यसलाई देवभाषा र अमतृवाणी भगनन्छ। 

 

 अमर भाषा हो संस्कृत: 
संस्कृत भाषाको व्याकरण अत्यंत पररमात्तजगत एवं वैज्ञागनक छ। 

संस्कृत एक वैज्ञागनक भाषा हो भने्न कुरा यसको कुनै वस्तलुाई संबोधन िररने शब्दहरुबाट 
पगन थाहा हनु्छ। यसका हरेक शब्द त्यस वस्तकुो बारेमा जसको नाम रात्तखएको छ त्यसको 
सामान्य लिण र िणुलाई प्रकट िदगछ। यस्तो अन्य भाषामा गनकै्क कम छ। पदाथगहरुको नामकरण 
ऋयषहरुले वेदबाट िरेका छन ्र वेदमा यौगिक शब्द छन ्र हरेक शब्द िणुाधाररत छन।् यस 
कारण संस्कृतमा वस्तहुरुको नामले त्यसको िणुलाई प्रकट िदगछन।् जस्तै- “मटुु” शब्द गलउँ, 
मटुुलाई अंिेजीमा हटग भगनन्छ र संस्कृत में हृदय भगनन्छ। अंग्रजेी शब्दले यसको लिण प्रकट 
िदैन, तर संस्कृत शब्दले यसको लिण प्रकट िरेर यसलाई पररभायषत िदगछ। 
बहृदारण्यकोपगनषद ५/३/१मा हृदय शब्दलाई अिराथग यस प्रकार गलइएको छ- तदेतत ्त्यगिर 
हृदयगमगत, हृ इत्येकमिरमगभहररत, द इत्येकमिर ददागत, य इत्येकमिरगमगत। अथागत, हृदय शब्द 
हृ, हरणे द दाने तथा इण् ितौ यी तीन धातहुरु बाट गनष्पन्न हनु्छ। हृ बाट हररत अथागत, 
त्तशराहरुबाट अशदु्ध रक्त गलन्छ, द बाट ददागत अथागत शदु्ध िनगको लागि फोक्शोलाइ ददन्छ र य 
बाट यागत अथागत सारा शरीरमा रक्तलाई िगत प्रदान िदगछ। यस गसद्धांतको खोज हावेले सन ्
१९२२मा िरेका गथए, जसलाई हृदय शब्दले स्वयं लाखौँ वषग देत्तख उजािर िरररहेको गथयो। 

 
संस्कृतमा संज्ञा, सवगनाम, यवशेषण र यक्याका यवयवध तररकाले शब्द रूप बनाइन्छ जसले 

गतनलाई व्याकरणीय अथग प्रदान िदगछन।् अगधकांश शब्द-रूप मूल शब्दका अंतमा प्रत्यय लिाएर 
बनाइन्छ। यसरर यो भन्न सयकन्छ यक संस्कृत एक बयहमुगखी-अंतःत्तश्लियोिात्मक भाषा हो। 
संस्कृतको व्याकरणलाई महापरुुषहरुले वैज्ञागनक स्वरूप प्रदान िरेका छन।् प्रात्तचन कालमा 



संस्कृतलाई अनेकौं गलयपहरुमा लेत्तखने िररन्थ्यो तर आधगुनक यिुमा देवनािरी गलयपका साथ यसको 
यवशेष संबंध छ। देवनािरी गलयप वास्तवमा संस्कृतको लागि नै हो, त्यसैले यसमा हरेक त्तचन्हको 
लागि केवल एक मात्र ध्वगन छ। 

 

 देवनािरीमा १३ स्वर र ३४ व्यंजन छन।् 

 संस्कृत केवल स्वयवकगसत भाषा हैन, यो एक संस्काररत भाषा पगन हो। त्यसैले यसको नाम 
संस्कृत भएको हो। 

 केवल संस्कृत नै एकमात्र भाषा हो जसको नामकरण यो बोल्नेहरुको नाममा िररएको छैन।  

 संस्कृतलाई संस्काररत िनेहरु कुनै साधारण भाषायवद नभएर महयषग पात्तणगन, महयषग कात्यायन 
र योिशास्त्रका प्रणेता महयषग पतंजगल हनु।् 

 यवश्वका सबै भाषामा एक शब्दको प्रायः एक मात्र रूप हनु्छ, तर संस्कृतमा प्रत्येक शब्दका 
२७ रूप हनु्छन।् 

 सबै भाषामा एकवचन र बहवुचन हनु्छन ्तर संस्कृतमा दद्ववचन अगतररक्त हनु्छ।  

 संस्कृत भाषाको सबभन्दा महत्त्वपूणग यवशेषता हो संगध। संस्कृतमा जब दईु अिर गनकट 
आउँछन ्तब त्यहाँ संगध हनुाले स्वरूप र उच्चारण बदगलन्छ।  

 यसलाई कनप्यूटर अथागत कृगत्रम बयुद्धको लागि सबभन्दा उपयकु्त भाषा मागनन्छ। 

 शोध तथा अनसुन्धानबाट पाइएको छ से यक संस्कृत पढ्नाले स्मरण शत्तक्त बढ्छ। 

 संस्कृत नै एक मात्र साधन हो जसले क्मशः औलंा एवं त्तजब्रोलाई लचीलो बनाउँछ। 

 यसको अध्ययन िनेहरुलाई ित्तणत, यवज्ञान एवं अन्य भाषा ग्रहण िनगमा सहायता हनु्छ। 

 वैददक ग्रथंहरुको कुरो छोड्नेहो भने पगन  संस्कृत भाषामा सायहत्य रचनाको काम कम से 
कम छ हजार वषग देत्तख गनरंतर चगलरहेको छ। 

 
संस्कृत केवल एक भाषा मात्र हैन, यो एक यवचार पगन हो, एक संस्कृगत हो र 

संस्कार पगन हो। संस्कृतमा यवश्वको कल्याण छ, शांगत छ, सहयोि छ, भाइचारा छ र 
वसधैुव कुटंुबकमको भावना गनयहत छ। अस्त.ु.. 
नमस्ते... 

जयत ुसंस्कृतम.्..! 


